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Bekaert herschikt staalkoordactiviteiten in België
Intentieverklaring tot sluiting vestiging in Lanklaar

Kortrijk, 26 juni 2008 – De directie van Bekaert heeft vandaag aan haar Belgische ondernemingsraden
toelichting gegeven bij de geplande herschikking van de staalkoordactiviteiten in België. Deze
herschikking omvat de intentie om de productievestiging in Lanklaar te sluiten en de beslissing om de
productie-eenheid in Waregem te integreren in andere vestigingen binnen de Bekaert groep.
De voorgenomen sluiting van de vestiging in Lanklaar heeft betrekking op 136 arbeidsplaatsen.
De directie betreurt dat zij genoodzaakt is deze maatregel voor te stellen en zal, zoals de wet het
voorziet, onmiddellijk de eerste fase van informatie en consultatie van de sociale gesprekspartners
opstarten met de daaruit voortvloeiende onderhandelingen over het uitwerken van een sociaal plan.
De verhuizing van de activiteiten van Waregem heeft geen ontslagen tot gevolg.
Als gevolg hiervan zouden de staalkoordactiviteiten van Bekaert in België grotendeels geconcentreerd
worden in Aalter, een vestiging die zich verder zal toespitsen op de productie en ontwikkeling van
geavanceerde staalkoordproducten.

De context
De recente structurele ontwikkelingen in de staalkoordmarkt hebben een onmiddellijke impact op de
concurrentiële positie van Bekaert als groep. Zo stelt Bekaert vast dat de verschuiving van West- naar
Centraal-Europa van de industriële productie van haar klanten – meer bepaald de bandenproducenten
– zich doorzet. Ook concurrerende staalkoordproducenten drijven hun aanwezigheid en positie in
Centraal-Europa verder op. Bijgevolg vragen klanten in toenemende mate om lokaal en goedkoper
bevoorraad te worden, zodat zij zich competitief kunnen opstellen in deze groeimarkten. Bekaert wordt
aldus geconfronteerd met een aanhoudende druk op de verkoopprijzen voor staalkoordproducten in
Europa.
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Herschikking in België
Wil Bekaert haar concurrentiële positie als groep op lange termijn handhaven, dan is zij genoodzaakt
om haar West-Europese staalkoordproductie, met een nog sterke concentratie in België, te
herschikken. Dit veronderstelt een gezamenlijke aanpak voor de betrokken staalkoordvestigingen.
(1) De moeilijke marktomstandigheden treffen in het bijzonder de vestiging in Lanklaar, die zich
grotendeels richt op de productie van halfproduct voor het Bekaert tire cord productieplatform in
Centraal-Europa. Daardoor dringen zich structurele maatregelen op, waarbij de directie zich
genoodzaakt ziet een intentie tot sluiting van de vestiging aan te kondigen.
Patrick De Keyzer, General Manager Steelcord Technology & Operations Europe & Turkey,
verduidelijkt: “Wij begrijpen dat dit voor de betrokkenen zeer pijnlijk is. Maar de marktomstandigheden
dwingen ons om nu te handelen, zodat wij een steviger basis kunnen leggen voor een duurzame
toekomst voor de Bekaert groep. Wij zullen het overleg met de sociale partners zo snel mogelijk
opstarten.”
(2) Voor de vestiging in Waregem is beslist om de weverij-activiteiten over te brengen naar
Zwevegem. De fijnkoord-activiteiten met hoge toegevoegde waarde worden geïntegreerd in de
vestiging in Aalter. Het betrokken personeel zal tewerkgesteld worden in nabijgelegen vestigingen.
(3) De vestiging in Aalter zal zich mede door de integratie van de producten uit Waregem nog verder
toespitsen op de productie van hoogwaardige staalkoordproducten en blijft zich profileren als het
technologisch platform voor de Europese staalkoordactiviteiten, in nauwe samenwerking met het
technologiecentrum in Deerlijk.

Profiel
Bekaert (www.bekaert.com) streeft een duurzame rendabele groei na op basis van haar twee kerncompetenties, de geavanceerde
metaaltransformatie en de geavanceerde materialen en deklagen. Bekaert wil wereldwijd haar positie als marktleider en
technologisch leider versterken. De onderneming biedt haar klanten een hoge toegevoegde waarde aan dankzij een brede waaier
van hoogtechnologische producten, systemen en diensten. Bekaert (Euronext Brussel: BEKB), een onderneming gevestigd in
Europa met hoofdzetel in België, telt 20 400 medewerkers. De onderneming realiseert een gezamenlijke jaaromzet van meer dan
€ 3,4 miljard en is aanwezig in 120 landen.
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